NÚCLEO REGIONAL DA GUARDA DA QUERCUS – A.N.C.N.
PLANO DE ACTIVIDADES 2010

O presente documento, Plano de Actividades 2010, pretende constituir um guia de definição e
orientação das acções a realizar ao longo do ano de 2010 na área geográfica compreendida pelo
Núcleo Regional da Guarda da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
(distrito da Guarda).

1.
Direcção do Núcleo
Dado que o Ambiente tem de ser uma preocupação de todos, todos os dias, eis a direcção que nos
vai ajudar a despertar para o que mais importa.
Presidente:
Ricardo José Teixeira Nabais

N.º Sócio 13301

Tesoureiro:
Bruno Miguel Lisboa de Almeida

N.º Sócio 14841

Secretária:
Regina Carvalho Babo Rodrigues

N.º Sócio ?????

Vogais:
Agostinho Fernando Duarte Ferreira
Elsa Isabel do Carmo Nunes
Sónia Nobre Sanchez
Tiago Antunes Silva

N.º Sócio 13412
N.º Sócio 14415
N.º Sócio 13595
N.º Sócio 15132

Vogal suplente:
André Filipe Mendes dos Santos

N.º Sócio 14066

2.
Perspectivas para 2010
Com o intuito de aumentar os recursos humanos do Núcleo efectuamos em Setembro de 2009 a
inscrição do Núcleo, como entidade acolhedora de voluntários, em 3 Bancos de Voluntariado
(Guarda, Manteigas e Sabugal). Sendo que actualmente já temos 3 voluntárias a colaborar com
os projectos do Núcleo.
É justamente neste sentido que nos propomos trabalhar em 2010, promovendo um estilo de vida
activo e dinâmico dos cidadãos da Guarda e contribuindo assim para um melhor
desenvolvimento e maior envolvimento destes na sociedade.
Contamos com o nosso trabalho e a nossa dedicação alcançar os nossos objectivos, afirmando
assim, o bom e saudável funcionamento do Núcleo, tanto a nível económico como na gestão dos
diversos recursos do Núcleo.
Em 2009 estabelecemos contacto com os sócios do distrito através do envio regular de e-mails.
No entanto reconhecemos que nem todos os sócios possuem esta ferramenta de comunicação
1/5

pelo que se torna essencial encontrar outro meio mais eficaz. O contacto com jornais da região
foi estabelecido e é nosso objectivo mantê-lo! Do mesmo que esperamos estabelecer contacto
com rádios locais para deste modo assegurar uma maior difusão das nossas actividades.
As actividades previstas para 2010 encontram-se no Quadro 1 do ponto 5. Actividade temática.
No entanto qualquer solicitação de escolas e/ou outras entidades encontra-se sempre passível de
ser realizada.

3.
Actividade geral
A actividade do Núcleo pretende-se ampla e diversificada garantindo a cobertura geográfica do
distrito e respondendo às constantes solicitações que nos são dirigidas por parte de escolas e/ou
outras entidades. Pretende-se também garantir a presença do Núcleo em debates, seminários,
feiras e exposições, a realizar por todo o distrito da Guarda.
O Núcleo pretende também colocar em debate público várias questões de importância para a
qualidade ambiental no distrito da Guarda. Privilegiando uma política de diálogo e de critica
construtiva reunindo se necessário com os responsáveis pela gestão publica para a resolução dos
problemas ambientais identificados, nomeadamente por parte de cidadãos.
O Núcleo continuará a integrar várias plataformas de intervenção, privilegiando assim uma acção
conjunta com outras associações de defesa do ambiente de modo a melhor alcançarem os seus
objectivos. Entre essas associações destacam-se a Transcundânia1 (Associação para a
Valorização do Património Histórico e Natural do Concelho do Sabugal), a PDSSE (Plataforma
pelo Desenvolvimento Sustentável na Serra da Estrela), a Fundação Trepadeira Azul2 e a ASTA3
(Associação Sócio-Terapêutica de Almeida), a ATN4 (Associação Transumância e Natureza) e a
recente criada Associação Cultural e Recreativa Passagem Secreta5.
Iremos manter a representação do Núcleo nos Conselhos Cinegéticos de Almeida, de Celorico da
Beira, de Fornos de Algodres e de Pinhel, procurando que a sua posição seja tida mais em conta.
O Núcleo fazer-se-á representar nos Conselhos Estratégicos da Reserva Natural da Serra da
Malcata e do Parque Natural da Serra da Estrela. Marcaremos igualmente presença na Estrutura
Local de Apoio da Intervenção Territorial Integrada do Douro Internacional.

4.
Actividade interna
Ao longo do ano de 2009 demos início à reorganização administrativa do Núcleo, com uma
melhoria significativa das condições de trabalho: aquisição de um computador e a consequente
ligação à internet, a reparação da impressora já existente no Núcleo e o empréstimo de um
scanner por um elemento da direcção. Acreditamos que para 2010 estão reunidas as condições
essenciais para o trabalho a desenvolver pelos actuais dirigentes e colaboradores do Núcleo.
Igualmente no ano 2009 deu-se início ao inventário e consequente catalogação do património do
Núcleo, com vista a um possível empréstimo de livros, cartazes e posters aos sócios da
Associação. No entanto este trabalho ainda não se encontra concluído. E é bom não esquecer que
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constantemente chega novo material ao Núcleo. Em comparação com 2009 prevemos a aquisição
de equipamento fotográfico para o Núcleo.
Relativamente à sede do Núcleo conforme avançado no Relatório de Actividade e Contas 2009
esta mantém-se a mesma contrariando assim a especulação da comunicação social que anunciava
a construção de um novo centro comercial na sua envolvência.
Para a divulgação da informação aos elementos da Direcção do Núcleo e aos sócios do Núcleo
existe respectivamente 2 listas de endereço electrónico, sendo elas as seguintes:
DNGuarda Lista restrita aos elementos da Direcção do Núcleo
e Nucleo_Guarda Lista restrita aos sócios do Núcleo
Prevê-se para 2010 a realização de uma sessão de esclarecimento sobre o funcionamento das
mesmas.
O Núcleo considera de grande importância manter um relacionamento próximo com a Direcção
Nacional da Quercus pretendendo não só marcar presença como participar activamente nas
reuniões do Conselho de Representantes (CR) a realizar me 2010. Recordemos que o segundo o
24.º artigo da Secção IV dos Estatutos da Associação o Conselho de Representantes é um órgão
constituído por membros da Direcção Nacional e pelos presidentes das direcções dos núcleos ou
seus representantes e tem por objectivo dinamizar a cooperação entre todas as estruturas da
Associação. E foi neste que o Núcleo fez questão que se realizasse um CR na Guarda, estando
este marcado para o próximo dia 17 de Abril.
É também nosso objectivo para 2010 manter o contacto as diversas estruturas da Quercus,
nomeadamente a gestão de sócios, a secção responsável pelo jornal Quercus Ambiente e do
próprio site http://www.quercus.pt possibilitando assim uma maior divulgação e posterior
participação nas actividades a realizar. Relativamente ao site do Núcleo http://guarda.quercus.pt
alojado na página principal da Associação prevemos a sua dinamização com a colocação de
novos conteúdos e de informação actual.
No âmbito financeiro pretendemos praticar uma gestão rigorosa dos meios financeiros do núcleo,
apresentando com transparência, clareza e regularidade as contas do Núcleo à empresa
responsável pela contabilidade da Quercus – Allsenox, Lda – e aos sócios da Associação que
assim o pretendam. É necessário por isso manter um relacionamento próximo com a Tesouraria
Nacional da Quercus. É igualmente importante garantir novos apoios que permitam garantir uma
situação financeira estável do Núcleo.
Nas diversas acções a realizar em 2010 pretende-se divulgar a Associação com a perspectiva de
angariar novos sócios mas também novos colaboradores e dirigentes que assegurem a
continuidade do Núcleo.

5.
Actividade temática
As actividades a realizar ao longo de 2010 pretendem ir de encontro com áreas de particular
atenção, tanto para a preservação da Natureza como para a protecção do Homem enquanto
espécime. De referir que em 2010 se assinala o Ano Internacional da Biodiversidade.
No Quadro 1, abaixo indicado, apresentam-se as actividades previstas para o ano de 2010. Estão
desde já excluídas actividades solicitadas por parte de escolas e outras entidades às quais
procuremos responder com os meios disponíveis.
Para a realização de algumas actividades torna-se essencial manter um contacto próximo,
reunindo em caso disso, e favorecendo assim um diálogo entre ambas as partes. Prevê-se a
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realização de reuniões de acordo com as entidades parceiras presentes no Quadro 1. Por fim para
a realização de algumas actividades é imprescindível dispormos de um espaço físico (uma sala,
um auditório) e de algum equipamento audiovisual (projector data show, microfones,
computadores) ao qual conforme as actividades esperamos ter acesso por parte das entidades
parceiras.
Quadro 1: Actividades previstas para 2010

ENTIDADES
POSSÍVEIS
PARCEIRAS

DATA
PREVISTA

LOCAL

Fevereiro e
Março

Guarda

19 de Março

Quinta da
Maúnça

População em geral

Quinta da Maúnça
CMG

20 de Março

Guarda

População em geral

CMG

Março

-

População em geral

SPEA

Março e
Abril

Guarda

População em geral

Rádios locais

Abril

Guarda

Alunos de
Ambiente

Percurso na Reserva da Faia
Brava

18 de Abril

Figueira de
Castelo
Rodrigo

Visita Técnica ao Ecocentro
Municipal

Maio

Guarda

Workshop de Líquenes

Maio

Quinta da
Maúnça

População em geral, alunos Quinta da Maúnça
de Biologia
CMG

Workshop sobre a importância
da Vermicompostagem

Junho

Quinta da
Maúnça

População em geral, alunos
Quinta da Maúnça
de Biologia e Eng.ª do
CMG
Ambiente

Julho,
Agosto e
Setembro

Distrito da
Guarda

População em geral

Câmaras Municipais

Agosto

Praias
Fluviais da
Aldeia
Viçosa e de
Valhelhas

População em geral

CMG

Setembro

Guarda

Estudantes

AAG_IPG

Outubro

-

População em geral e alunos
SPEA, ATN
de Biologia

Novembro

-

População em geral

DESIGNAÇÃO
Projecto Green Cork

Colaboração da Quercus no
Seminário sobre Gestão de
recursos Hídricos e Florestais
Limpar Portugal
Censo das cegonhas
Projecto Dicas de Ambiente na
rádio
Visita Técnica a uma ETAR

Actividades Ciência Viva

Actividades de Educação
Ambiental (Ano Internacional
da Biodiversidade)
Projecção
de
filmes
e
Realização de tertúlias sobre
‘O Ambiente do Século XXI’
Fim-de-semana de Observação
de Aves
Apanha de sementes (Projecto
Criar Bosques)
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DESTINATÁRIOS
Alunos das escolas do 1.º
CMG
Ciclo

Eng.ª

do

População em geral
Alunos de
Ambiente

Eng.ª

ESTG_IPG
ATN

do

ESTG_IPG

Câmaras Municipais

6.
Contactos
Núcleo Regional da Guarda
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
Apartado 156
Município Guarda
6301-954 Guarda
Telm. 931 104 568
Fax. 271 388 232
E-mail guarda@quercus.pt
Ricardo Nabais (Presidente) Telm. 963 270 140
Bruno Almeida (Tesoureiro) Telm. 969 737 196
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